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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 47/2021. (XI. 2.) EMMI rendelete
az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló 28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény 247.  § (2)  bekezdés m)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló 28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet (a  továbbiakban: ETT rendelet) 
5. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ETT bizottságai:)
„d) Nemzeti Orvostudományi Kutatási Központ (a továbbiakban: ETT NOKK),”

2. §  Az ETT rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A bizottságok – a (2) bekezdés d) pontja szerinti bizottság hivatalbóli tagjai és a (2) bekezdés f ) pontja szerinti 
bizottság tagjai kivételével – az Elnökség által javasolt és a miniszter által kinevezett elnökből, valamint a miniszter 
által kinevezett tagokból állnak. Az egyes bizottságok tagjainak száma – a (2) bekezdés d) pontja szerinti bizottság 
kivételével és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – nem haladhatja meg a harminc főt.”

3. §  Az ETT rendelet 5. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az ETT NOKK tagjainak száma nem haladhatja meg a tizenöt főt. Az ETT NOKK elnökét az Elnökség javaslatára 
a  miniszter nevezi ki. A  testület tagjai hivatalból, megbízatásuk időtartamára az  országos gyógyintézetek vezetői 
vagy azok delegáltjai, valamint a miniszter által kinevezett tagok.”

4. §  Az ETT rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) Az ETT NOKK
a) a miniszter felkérésére véleményezi az  emberen végzett orvostudományi kutatásokra vonatkozó szakmai,
tudományos, kutatási, fejlesztési koncepciókat, az  orvostudományi kutatásokra vonatkozó kormányzati, kutatási, 
fejlesztési stratégiai dokumentumokat;
b) véleményezi az  országos gyógyintézetektől érkező szakmai, tudományos, kutatási, fejlesztési koncepciókat,
terveket, továbbá javaslatot tesz az országos gyógyintézetek szakmai, tudományos, kutatási fejlesztéseire;
c) szakmai, tudományos, kutatási, fejlesztési koncepciókat kezdeményez a miniszter és az országos gyógyintézetek
számára, a koncepciók elfogadását követően pedig azok megvalósítása érdekében további javaslatokat dolgoz ki;
d) kutatási-fejlesztési prioritásokat alakít ki;
e) végzi az egészségügyi szakterületek kutatási és fejlesztési tevékenységének döntés-előkészítését, véleményezését 
és értékelését;
f ) javaslatot tesz a  tárcaszintű kutatási pályázatok kiírására, a  prioritások meghatározására, a  döntés érdekében 
értékeli a  beérkezett pályázatokat, és javaslatot készít azok anyagi támogatására a  miniszter részére, értékeli 
a támogatott kutatási pályázatok időközi, valamint zárójelentéseit, továbbá
g) javaslatot tesz az ETT Elnökségének a  tudományos, kutatási, fejlesztési pályázatokat bíráló szakmai bizottságok
létrehozására és azok személyi összetételére.
(2) Az  ETT NOKK együttműködik az  ETT kutatásetikai bizottságaival: az  ETT KFEB-bel, az  ETT TUKEB-bel és 
az ETT HRB-vel. Az ETT NOKK tevékenysége kapcsán szakvéleményt kérhet az ETT kutatásetikai bizottságaitól.”

5. §  Az ETT rendelet 12. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A testület elnöke szükség esetén személyes jelenlét nélküli ülés tartását rendelheti el.”
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6. §  Az ETT rendelet 7.  § (3)  bekezdésében az  „elismert orvosait” szövegrész helyébe az  „elismert szakembereit” 
szöveg lép.

7. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Kásler Miklós s. k.,
emberi erőforrások minisztere




